
[Instrukcja obsługi]
Lampa Dezynfekcja osiąga cel sterylizacji poprzez celowanie w 

DNA drobnoustrojów, uszkadzając strukturę DNA i zapobiegając 
ich rozmnażaniu. Zabija Candida albicans, Staphylococcus aureus i 
Escherichia coli oraz inne zarazki i wirusy. To urządzenie zapewnia 
sterylizację i oczyszczanie powietrza w kuchni, sypialni, łazience, 
toalecie, szafce na buty, samochodzie, garderobie i innych małych 
przestrzeniach. Dziękujemy za twój zakup! Zdjęcie pokazane tutaj 
służy wyłącznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty produkt może się 
różnić. (Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem 
urządzenia i zachowaj ją na przyszłość.) 

 

Dane techniczne  

 

Nazwa produktu: Lampa dezynfekcyjna  

Wymiary produktu: 56 * 56 * 125 mm 

Model: ST-X D-08

Wymiary opakowania: 7.6* 7.6* 14.8cm

 

Napięcie: DC 3.7v

Opcje timera: włączenie na 30min

 

Moc: 3.8w

 

Żywotnośc lamp UV: 30000H 

Moc ładowania: DC 5.0v

Jak używać:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, 
światło włączy się po 28 sekundach. Niebieskie światło 
wskazujące opóźnienie będzie migać przez 28 sekund, po czym 
lampa zacznie działać, a lampka kontrolna zostanie włączona. 
Lampka dezynfekcji wyłączy się automatycznie po 30 minutach. 
 
2. Gdy lampa działa, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania 
natychmiast wyłączy światło. 
 
 
 
 
1. To urządzenie jest zasilane ładowalną baterią litową 3,7 V i 
może być ładowane zwykłą ładowarką do telefonu;  
 
2. Podczas ładowania kolor wskaźnika będzie czerwony, a po 
całkowitym naładowaniu zmieni kolor na zielony;  
 
3. Pełne naładowanie akumulatora w jednym cyklu wymaga 
około 120 minut.

[Ostrzeżenia]
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła UV i używaj urządzenia 
pod nieobecność ludzi, zwierząt i roślin, ponieważ światło UV może 
powodować wysypkę, podrażnienie spojówek, zmęczenie itp. 
 
- Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV stwarza 
potencjalne zagrożenie poparzenia skóry i oczu, długotrwałe 
wdychanie ozonu może spowodować uszkodzenie dróg 
oddechowych. Podczas sterylizacji należy zamykać drzwi i okna, 
a żadne osoby ani zwierzęta nie powinny przebywać w tym 
samym pomieszczeniu  
 
(Uwaga: podczas działania lampy ultrafioletowej 
bakteriobójczej nie mogą przebywać żadne osoby, zwierzęta 
ani rośliny! Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie UV 
może spowodować uszkodzenie oczu.)

[Serwis posprzedażowy]
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup i używanie naszych 
produktów. Zgodnie z krajowymi przepisami gwarancyjnymi, po 
otrzymaniu produktu, cały produkt jest objęty 2-letnią bezpłatną 
gwarancją na podstawie ważnej faktury zakupu. 

Zobowiązania serwisowe są następujące:  

 

1. Przy wystąpieniu usterki podczas normalnego użytkowania, 
konsument może uzyskać bezpłatną naprawę poprzez 
dostarczenie gwarancji lub faktury, chyba że uszkodzenie jest 
wywołane przez czynniki zewnętrzne. 

2. Okres gwarancji to 2 lata dla korpusu lampy. Żywotność 
świetlówki wynosi około 30000 godzin. Zaleca się zakup 
oryginalnego przewodu w celu zagwarantowania jego żywotności 
i skuteczności.  

3. Następujące okoliczności nie są objęte gwarancją, ale usługa 
naprawy może być świadczona za opłatą:  

a. Wadliwe działanie spowodowane nieprawidłową obsługą, która 
nie jest zgodna z instrukcją; b. Uszkodzony w wyniku 
nieprawidłowego przechowywania, konserwacji, użytkowania lub 
innych czynników;  

c. Usterka spowodowana nieuprawnionym demontażem, 
modyfikacją urządzenia;  

d. Ekstremalne lub zewnętrzne przyczyny wykraczające poza 
uzasadnioną kontrolę, w tym między innymi grzmoty, pożar, 
trzęsienie ziemi, powódź i inne zdarzenia wyższe;  

4. Jeżeli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z lokalnym 
sprzedawcą lub obsługą klienta online.

Bezprzewodowa 
Lampa UV

Producent: 
Wenzhou Juyuan Health Technology Co., Ltd. 
Wanquan industrial park, Pingyang, Wenzhou, Chiny 
 
Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 4A/203, 02-972 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 
KRS: 0000830254 
www.perm24.com 
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